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 UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số: 121/QĐ-STP                      Vĩnh Long, ngày 01 tháng  12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ quy định về 

tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp; 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP, ngày 23/4/1014 của Thanh tra Chính 

phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch 

thanh tra; 

Căn cứ Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Vĩnh Long quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long;  

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra – Văn phòng Sở Tư pháp.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 số 05/KH-TTVP 

ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (có Kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra kèm theo). 

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra – Văn phòng sở tổ chức triển khai, thực hiện 

theo đúng nội dung Kế hoạch đã được phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

phát sinh khó khăn, vướng mắc, thì kịp thời báo cáo Giám đốc sở xem xét, chỉ đạo. 

Điều 3. Chánh Thanh tra - Văn phòng, Thủ trưởng đơn vị thuộc sở và các đơn 

vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Thanh tra BTP (để B/C); 

- Thanh tra tỉnh (để B/C); 

- Ban Giám đốc; 

- Như Điều 3;  

- VP thực hiện đăng Cổng thông tin điện tử STP;                                                                                                         

- Lưu: VT, Thanh tra. 

               Hồ Thanh Tuấn  
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